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BERLIN IN LOVE 

เยอรมนี 7 วัน 4 คนื 

เดนิทาง มนีาคม – มถุินายน 63 

ราคาแนะน าเพียง 45,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– โคโลญจน ์– ดสุเซลดอรฟ์ 

วนัท่ี 3. ดสุเซลดอรฟ์ – มนูสเตอร ์– เฮมลนิ – ฮนัโนเวอร ์

วนัท่ี 4. ฮนัโนเวอร ์– ลอืเบกค ์– ฮมับวรก์   

วนัท่ี 5. ฮมับวรก์ – เบอรล์นิ - ก าแพงเบอรล์นิ 

วนัท่ี 6. เบอรล์นิ – พอตทสดมั – พระราชวงัซองสซู์ซี  - เบอรล์นิ – สนามบิน – เวียนนา  
วนัท่ี 7. กรุงเทพฯ   

วนัท่ี 8. ลนิซ ์– เมลค ์– อิสระชอ้ปป้ิง - เวียนนา 

วนัท่ี 9. เวียนนา – ชอ้ปป้ิง Outlet – พระราชวงัเชินบรุนน ์– สนามบิน 
วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
20.50 น. 

 
23.50 น. 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 4 เคานเ์ตอร ์G สายการบิน 

ลูฟตฮั์นซ่า โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
ออกเดินทางสูแ่ฟรงกเ์ฟิรต์ โดยสายการบินลูฟตฮั์นซ่า เที่ยวบินที่ LH 773 
*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่เดือนเมษายนจะออกเดินทางเวลา 23.00 น. และไปถึงแฟรงค์
เฟิรต์เวลา 06.00 น. *** 

วันที ่2 แฟรงกเ์ฟิรต์ – จัตุรัสโรเมอร ์– โคโลญจน ์– ดุสเซลดอรฟ์ 
06.00 น. ถึงสนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี น าทา่นผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเขา้สู่

ตวัเมืองแฟรงกเ์ฟิร์ต (Frankfurt) ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท่ี์ส  าคญัของเยอรมนี รวมทัง้เป็น
ศนูยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ท่ีส  าคญัของประเทศ ผา่นชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึ่งถือไดว้่า
เป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหวัล  าโพงประเทศไทย ครัง้เม่ือคราวเสด็จประพาสยโุรปของรชักาลท่ี 5 น าเท่ียวชม
จัตุรัสโรเมอร ์(Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรสัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt 
City Hall หรอืศาลาวา่การเมือง ซึ่งอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจัตุรสัโรเมอร ์จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่
เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เมืองส  าคัญริมแม่น า้ไรน ์และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี 
ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหลง่ผลิตน า้หอมออดิโคโลญ 4711 อันลือช่ือ 
น าเท่ียวชมตวัเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมยัโรมนัเรอืงอ านาจ 

 
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารโคโลญจน ์(Cologne Cathedral) ซึ่งเริ่มก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี 1248 แต่มีเหตุ

ท าใหต้อ้งหยดุพกัการก่อสรา้งไปบา้งสง่ผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกว่าหกรอ้ยปีจึงเสร็จสมบูรณ ์ทัง้นีจ้ึงแลว้เสร็จ
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ในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสตศ์าสนาโรมันคาทอลิก นบัเป็นวิหารท่ีใหญ่และสงูท่ีสดุ
ในโลกในสมยันัน้ ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสงูถึง 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 
เมตร จุดประสงค์เพื่ ออุ ทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี จากนั้นเดินทางสู่เมืองดุซเซลดอร์ฟ 
(Dusseldorf) เป็นเมืองหลวงของในรฐันอรท์ไรน ์เวสตฟ์าเลยี (North Rhein-Westphalia) น าท่านถ่ายรูปกับ 
Der Neue Zollhof ซึ่งออกแบบโดย แฟรงก ์โอเวน เกหร์ ีผูท่ี้เคยไดร้บัรบัรางวลัพรติซเ์กอร ์ซึ่งเป็นรางวลัสงูสดุ
ในสายวิชาชีพ และรางวลัอ่ืนๆอีกมาก น าท่านชม Stadttor เป็นหนึ่งอาคารท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุของเมือง 
ไดร้บัการออกแบบใหด้แูลว้เหมือนประต ูอิสระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก NH DUSSELDORF CITY หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 ดุสเซลดอรฟ์ – มูนสเตอร ์– เฮมลิน – ฮันโนเวอร ์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู ่เมืองมูนสเตอร(์MUNSTER) เป็นเมืองอิสระ ตัง้อยู่ทางภาคตะวนัตกของประเทศเยอรมนี เมือง
มุนสเตอรเ์ป็นหนึ่งในเมืองมหาวิทยาลัยท่ี ใหญ่ท่ีสุดในเยอรมนี ขึน้ช่ือว่าเป็นเมืองจักรยาน เพราะผู้คน
มากมายจะใชจ้กัรยานเป็นยานพาหนะในการเดินทาง 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนัน้เดินทางเขา้สูเ่มือง ฮันโนเวอร ์(Hannover) นัน้นบัว่าเป็นอีกเมืองใหญ่ของเยอรมันท่ีตัง้อยู่ทางตอน

เหนือของประเทศเเละมีฐานะเป็นเมืองหลวงของเเควน้โลเวอร ์เซกโซน่ี โดยนบัว่าเป็นอีกเมืองใหญ่ท่ีไม่ไดร้บั
ความเสียหายมากมายนกัจากสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เเละเป็นเมืองเเห่งศูนยก์ลางของวฒันธรรมเยอรมันใหม่
หลงัจากสิน้สุดสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ลง จนกลางมาเป็นเมืองเเห่งศูนยก์ลางทางการคา้ของเยอรมัน เเละมี
สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีความสวยงามเเละนา่สนใจมาหมายหลายเเหง่ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก WYNDHAM HANNOVER ATRIUM หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 ฮันโนเวอร ์– ลือเบกค ์– ฮัมบวรก์   
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดินทางเขา้สูเ่มืองลือเบกค ์(Lubeck) เยอรมนั มีฐานะเป็นหนึ่งในท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสดุในทะเลบอลติก ท่ีตัง้อยู่
ทางตอนเหนือของ ประเทศเยอรมัน ในรฐั ชเลสวิก-โฮลชไตน ์โดยในอดีตท่ีน่ีเคยเป็นเมืองหลวงของกลุ่ม
ฮนัเซียติคมาก่อน และแมว้่าในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ลือเบกคจ์ะโดนท าลายดว้ยการทิง้ระเบิดจนไดร้บั
ความเสยีหายอยา่งหนกั แตปั่จจุบนัท่ีน่ีกลบัเป็น ท่ีเท่ียวเยอรมนั จุดหมายปลายทางยอดนิยมของนกัทอ่งเท่ียว 
ท่ีแสวงหาความสงบและถาปัตยกรรมในยุคกลางไปซะอย่างนัน้ โดยมีทศันียภาพของแหล่งท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตรเ์ช่นมหาวิหารท่ีสวยงาม ศาลากลางจังหวดัท่ีสรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษท่ี 12 รวมไปถึงประตูเมือง
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เก่าท่ีมีช่ือเสยีงมากท่ีสดุอยา่ง Holstentor 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 

 
บ่าย น าทา่นเดินทางสูเ่มืองฮัมบวรก์(Hamburg) อนัเก่าแก่กวา่ 1,200 ปี เป็นทัง้เมืองใหญ่อันดบัท่ีสอง และเมือง

ท่าออกทะเลท่ีส  าคญัท่ีสดุของเยอรมนี และเป็นศูนยก์ลางการคา้ต่างประเทศใหญ่ท่ีสดุอีกดว้ย น าเท่ียวชม
เมืองฮัมบวรก์ อันประกอบดว้ยท่ีตัง้ท่ีแสนงดงามริมแม่น า้เอลเบก้ับแม่น า้อัลสเ์ทอร ์ผ่านชมโบสถม์ิเชลล ์
เขตทา่เรอืท่ีชวนประทบัใจเองเรยีงรายไปดว้ยอาคารตามแบบแผนดัง้เดิม ท าใหเ้มืองนีมี้เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 
เท่ียวชมเมืองท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ 2 สายคือเอลเบอ้และอัลสเทอร ์ชมศาลากลางฮัมบวรก์ (Rathaus) เป็น
อาคารท่ีมีช่ือเสียง ตัง้อยู่ในเขตใจกลางเมืองใกล ้ๆ กับทะเลสาบ Binnenalster เปรียบเสมือนหัวใจของ
ฮมับูรก์ โดยอาคารถกูสรา้งขึน้ในช่วงระหวา่งปี ค.ศ. 1886-1897เป็นหนึ่งในอาคารท่ีเก็บรกัษาไวอ้ยา่งสมบูรณ์
มากท่ีสดุของเมือง เช่ือกนัวา่ฮมับูรก์เป็นเมืองท่ีเป็นตน้แบบของการสรา้งโบสถ ์โบสถเ์ซ็นปีเตอร์, โบสถนิ์โคไล 
หรอืโบสถนิ์โคลสั ซากสถาปัตยกรรมที่หลงเหลอือยู ่หลงัจากถกูท าลายในสงคราม โลกครัง้ท่ี 2 โบสถแ์ห่งนีไ้ด้
สงวนเอาไว ้เพื่อเป็นเครื่องเตือนความจ าแก่คนรุน่หลงั, โบสถม์ิคาเอล (St. Mich-aelis Church) เป็นหนึ่งใน
โบสถนิ์กายโปรแตสแตนท ์เป็นสถาปัตยกรรมบารอ็ค ไดช่ื้อวา่โบสถบ์าร็อคท่ีสวยท่ีสดุทางเหนือของเยอรมันนี 
ยา่นHafen city เขตทา่เรอืใหม่ และยา่นโกดงัชไปเคอชตทั (Speicherstadt) เขตคลงั สนิคา้ท่ีไดรบัการยอมรบั
ว่ามีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่ภายในเขตท่าเรือฮัมบูรก์ สมกับท่ีเป็นท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
เยอรมนีและใหญ่ติดอนัดบัโลก ย่านซังทเ์พาลี (St. Pauli) อีกหนึ่งยา่นท่ีมีช่ือเสยีงระดบัโลก เป็นยา่นเก่าแก่ท่ี
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สามารถยอ้นกลบัไปในศตวรรษท่ี 17 เป็นศนูยก์ลางการพกัผอ่นหยอ่นใจ และสวนสนกุ ปัจจุบนัย่านซงัทเ์พาลี
เป็นท่ีรูจ้กักนัดีในฐานะยา่นบนัเทิงยามราตรท่ีีช่ือ รีพเพอรบ์าหน์ (Reeperbahn) หรอืถ่ินโคมแดงของฮัมบูรก ์
อีกทั้งยังมีย่านช้อป ป้ิง ช่ือดัง  อัลสเตอร์อาร์คาเดน (Alsterarkaden) และถนนมองเคเบิร์ก 
(Monckbegerstrasse) ไวต้อ้นรบันกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN HAMBURG BERLINER หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่5 ฮัมบวรก์ – เบอรล์ิน - ก าแพงเบอรล์ิน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านสูก่รุงเบอรลิ์น (Berlin) เมืองหลวงของประเทศเยอรมัน หนึ่งในศูนยก์ลางท่ีมีอิทธิพลท่ีสดุของยุโรป 
ในดา้นการเมือง วฒันธรรม สื่อสารมวลชน และวิทยาการ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านชมอนุสรณส์ถานก าแพงเบอรลิ์น (The Berlin Wall) เขา้สูอี่สต-์ไซด-์แกลลอรี่ ท่ีทิง้รอ่งรอยของ

ก าแพงเบอรล์ิน ฉากต่างๆท่ีเกิดจากการพลดัพรากของเหตุการณ์วนัท่ี 13 สิงหาคม 1961 วันเริ่มการสรา้ง
ก าแพงท่ีมีความยาวกวา่ 100 ไมล ์สงู 4 เมตร ถกูถ่ายทอดเป็นภาพวาดท่ีเกิดจากศิลปินกวา่ 118 ท่านบนซาก
ก าแพงกวา่ 1,200 หลา ท่ีจะบอกเลา่เรื่องราวตา่งๆแทนค าพดูท่ีไดร้บัการยกย่องว่าเป็นเป็นภาพเขียนศิลปะท่ี
ยาวท่ีสดุในโลก น าทา่นชมเช็คพอยทช์ารลี์ (Checkpoint Charlie) ซึ่งเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหว่าง
อเมรกินัและรสัเซีย จากนัน้ไปชมเบอรล์นิโดม มหาวิหารโปรเตสแตนตท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในเยอรมนี สรา้งในระหว่าง
ปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตล์อิตาเลียนเรอเนสซองส์ แลว้พาท่านไปถ่ายรูปกับประตูบันเดนบรูก 
(Brandenburg) ประตูสญัลกัษณข์องเมืองดา้นบนเป็นรูปป้ันของเทพีแห่งชัยชนะสีทองเด่นตระหง่าน และ
พลาดไม่ไดก้ับการถ่ายรูปกับอาคารไรช์สตัทด ์อาคารท่ีใช้เป็นรฐัสภาแห่งเยอรมนี สรา้งขึน้ดว้ยศิลปะอิตา
เลยีนเรอเนสซองส ์ในปี 1884-1894 อาคารรฐัสภาแหง่นีถ้กูใชม้าตัง้แตค่รัง้สาธารณะรฐัไวมาร ์
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ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก ESTREL HOTEL หรือเทียบเท่า   

 
 

วันที ่6 
เบอรล์ิน – พอตทสดัม –พระราชวังซองสซู์ซี-   เบอรล์ิน – สนามบิน – 
เวียนนา 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าเดินทางสูเ่มืองพอตทสดัม (Potsdam) เมืองหลวงของรฐับรนัเดนบูรก์ อดีตท่ีประทบัของกษัตริยแ์ละเจา้ผู้

ครองเยอรมันมาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ศตวรรษท่ี 18 เมืองศูนยร์วมเหลา่ผูเ้ช่ียวชาญศิลปะแขนงต่างๆ น าท่าน
เขา้ชมความงามของพระราชวังซองสซ์ูซี (Sanssouci Palace) เป็นอดีตพระราชวงัฤดูรอ้นของพระเจา้ฟรีด
รชิท่ี 2 แห่งปรสัเซีย สรา้งขึน้ในศิลปะแบบโรโคโค โดยสถาปนิกช่ือ จอรจ์ เวนซเลาส ์ฟอน คโนเบิลสดอรฟ์ฟ์ 
เป็นพระราชวงัท่ีพระเจา้ฟรดีรชิโปรดปรานมาประทบัในฤดรูอ้น และใชเ้ป็นท่ีหลบจากความวุ่นวายในพระราช
พิธีต่างๆท่ีเบอรล์ิน จึงเป็นท่ีมาของช่ือพระราชวังท่ีแปลว่า “ไกลกังวล” พระราชวังเป็นอาคารชั้นเดียวท่ี
ประกอบไปดว้ยหอ้งตา่งๆเพียง 10 หอ้ง หลงัจากหมดรชัสมยัของพระเจา้ฟรดีรชิ พระราชวงัซองสซู์ซี ยงัเป็นท่ี
โปรดปรานของเจา้นายเยอรมนัจนเม่ือราชวงศโ์ฮเฮ็นซอลเล็นมาสิน้สดุลงเม่ือปี ค.ศ. 1918 และหลงัจากการ
รวมตวัระหวา่งเยอรมนีตะวนัออกและตะวนัตกในปี ค.ศ. 1990 รา่งของพระเจา้ฟรีดริชท่ี 2 ก็ถูกน ากลบัมาฝัง
บนเนินท่ีซ็องซูซีตามพระราชประสงคเ์ดิมของพระองคก์่อนท่ีจะเสด็จสวรรคต พระราชวงัซ็องซูซีและอุทยาน
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ไดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1990 ภายใตช่ื้อว่า "พระราชวงัและสวน
แหง่พอทสดมัและเบอรล์นิ” 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet  Berlin ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์

เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE,  OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย  

 น าเดินทางสูส่นามบินกรุงเวียนนา เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการ
เลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

19.25 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรีย แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ OS 236 
*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่เดือนเมษายนจะออกเดินทางเวลา 19.35 น. และไปถึงเวียนนา
เวลา 20.55 น. *** 

20.45 น. เดินทางถึงกรุงเวียนนา รอเปลี่ยนเครื่อง 
23.20 น. ออกเดินทางตอ่ดว้ยเท่ียวบิน OS025 

*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่เดือนเมษายนจะออกเดินทางเวลา 23.20 น. และไปถึงกรุงเทพ
เวลา 14.20 น. *** 

วันที ่7 กรุงเทพฯ   
15.20 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 ****************************************************************************************************** 
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อัตราค่าบริการ BERLIN IN LOVE 

เยอรมนี 7 วัน 4 คืน 

โดยสารการบนิลูฟตฮั์นซ่า (LH) และออสเตรีย แอรไ์ลน ์(OS)   

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

17-23 มี.ค. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.-   23,550.- 4,900.- 

1-7 เม.ย. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 25,550 4,900.- 

5-11 พ.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.-   22,000.- 4,900.- 

5-11 มิ.ย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 22,000.- 4,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนันับจาก

วนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้ง

ไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
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4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่า
กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผูเ้ดนิทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (18 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 
ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 
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1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึง
เลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือ
ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทาง
ตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เน่ืองจาก
ประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง
ส าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา
เดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี 

บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดนิทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว 
และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซ่าและคา่บรกิารย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ 

ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ
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ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ทีร่ปูถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ 

เพือ่ความถูกตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรบัรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน    

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมร่ับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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4.2  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

4.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ และขอส าเนาหนา้พาสปอรต์หรอื

บัตรประชาชนของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหด้ว้ย 

4.2.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบัญชบีุ๊คแบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด

สมัภาษณ์ 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 
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พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทูตดว้ย** 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 



  15  BERLIN IN LOVE เยอรมนี 7 DAYS 4 NIGHTS BY LH/OS                      [GQ3FRA-LHOS007] 

 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

************************************************ 

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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